
 УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

ДРУГИ РАЗРЕД 

  

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника 

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра/ 

покрајинског 

секретара 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

  

650-02-

00150/2019-07 

од 21.5.2019. 

Уз речи растемо – Читанка за српски језик за 

други разред основне школе 

Наташа 

Станковић Шошо, 

Маја Костић 

Дар речи ‒ Граматика за српски језик за други 

разред основне школе 

  

Јелена Срдић 

Латиница ‒ Уџбеник за други разред основне 

школе 

Душка Милић, 

Татјана Митић 

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика 

и књижевности за други разред основне школе 

Јелена Срдић, 

Наташа 

Станковић Шошо 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 
 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника 

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра/ 

покрајинског 

секретара 

„ФРЕСКА” 

Smiles 2, енглески језик за други разред основне 

школе 

(уџбеник из два дела и два аудио ЦД-а) 

Jenny Doolеy 

650-02-

00135/2019-07 

од 21.5.2019. 
 

МАТЕМАТИКА 
 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника 

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра/ 

покрајинског 

секретара 

„БИГЗ 

школство” 

Математика 2 , уџбеникза други разред основне 

школе; 

ћирилица 
 Сања Маричић, 

Драгица Ђуровић 

650-02-

00186/2019-07 

од 21.5.2019. 
Математика 2 , радни листови за други разред 

основне школе  (први и други део) 

ћирилица; 

(уџбенички комплет) 



 

СВЕТ ОКО НАС  
 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника 

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра/ 

покрајинског 

секретара 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне 

школе; 

ћирилица 

Љиља 

Стокановић, 

Гордана Лукић, 

Гордана Субаков 

Симић 

  

650-02-

00152/2019-07 

од 9.5.2019. 

Свет око нас 2, радна свеска за други разред 

основне школе; 

ћирилица; 

(уџбенички комплет) 

  

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника 

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра/ 

покрајинског 

секретара 

„БИГЗ 

школство” 

Ликовна култура 2, ликовна култура задруги 

разред основне школе; 

ћирилица 

Кристинка 

Селаковић, 

Бојана Проле 

650-02-

00173/2019-07 

од 9.5.2019. 

  

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника 

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра/ 

покрајинског 

секретара 

„БИГЗ 

школство” 

Музичка култура 2, уџбеник за други разред 

основне школе; 

ћирилица 

Весна Марковић, 

Вања Хршак 

650-02-

00185/2019-07 

од 10.5.2019. 

  

  


